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Afsender: 

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, DK 1609 København V  

Kontaktpersoner: Byggechef Kenneth Poulsen, mail: kepo@seges.dk, tlf. nr. 21222032. 

Chefkonsulent, Helle Lachmann, mail: hgl@lf.dk, tlf. nr. 30582159 

 

Generelle bemærkninger:  

Landbrug & Fødevarer og SEGES takker for muligheden for at afgive 

bemærkninger til bygningsreglementet 2015 (BR15). 

 

Tekstnære bemærkninger: 

Emne/ 

tekst: 

1.3.2 stk. 1 pkt. 2 
 2) Avls- og driftsbygninger i 1. etage, som kan henføres til konsekvensklasse 
CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og 
driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende 
til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var bereg-
net til ophold for mennesker.   
 

Vejledning 

Avls- og driftsbygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, vil ty-

pisk være staldbygninger over 2.000 m2, hvor samtlige dyr i bygningen vanske-

ligt vil kunne evakueres ved svigt. Bygninger omfattet af konsekvensklasse CC3 

skal altid byggesagsbehandles efter kap. 1.3.3.  

 

Skabelon til høringssvar 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggø-
relse af bygningsreglementet 2015 (BR15) 
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Notat 

 

 

Kommentar: 1. Vi mener ikke at hensigten er at avls- og driftsbygninger generelt skal place-
res i konsekvensklasse CC3. Normalt er konsekvensklaser defineret i DS/INF 
1990 ud fra spændvidden af de bærende konstruktioner. Dvs. gældende for 
landbrugsbygninger over 40 meter skal anvendes konsekvensklasse CC3. 
Normen vurderer konsekvenserne vedr. svigt i de bærende konstruktioner 
som følge af komplicerede konstruktioner og risiko for progressiv kollaps, 
dvs. uvarslede brud, der ikke er forårsaget af brand. 
 

2. De 2000 m2., som der står i vejledningsteksten, stammer fra tidligere 
brandregler, hvor der var krav om brandopdeling pr. 600 m2. samt brand-
sektionering pr. 2000 m2. Men da brandsektioner kan være underopdelt i 
brandceller eller brandcellelignende rum, vil det i overvejende grad netop 
være mulighed for at redde hovedparten af stalden dyr, selv om det bræn-
der et sted i bygningen. 
 

3. Vejledningsteksten, ”hvor samtlige dyr i bygningen vanskeligt vil kunne eva-
kueres ved svigt”, understøtter sammenblanding af statik og brand. Det er 
sjældent, ved de nuværende krav til konstruktioner og statik vedr. landbru-
gets avls- og driftsbygninger, sammenholdt med de brandregulerende be-
stemmelser i kap. 5, at der sker progressiv kollaps af bygningerne. 

4. En staldbygning kan godt have et alvorligt svigt, uden at dyrene omkom-
mer. Der har været flere tilfælde af gitterspærskollaps, hvor tagkonstrukti-
onen har ”lagt sig” ned på svinestaldens inventar eller facadevægge, men 
hvor alle dyr er reddet. 

5. Der er helt specifikt enkelte bygninger, hvor den overvejende del ikke kan 
reddes i tilfælde af brand, fx visse typer af fjerkræstalde, men den overve-
jende del kan godt reddes i tilfælde af svigt, fx hvis de bærende konstrukti-
oner delvis styrter sammen pga. ekstraordinær ophobning af sne eller 
stormvejr ud over normen. 
 

6. Landbrugets bygninger er ofte over 2000 m2, men ikke komplekse og ikke 
statisk komplicerede. En stald kan godt være 80-100 meter lang, men når 
man har gennemgået den første sektion på 12-15 meter, ja så har man set 
hele bygningen. Staldene bliver ikke "større og større", nej de bliver længe-
re og længere – der kobles flere ens sektioner på. Dette udløser ikke i sig 
selv et større behov for en længere og grundigere byggesagsbehandling, jf. 
1.3.2 stk. 1 nr. 2.  
 

7. Med hensyn til brand og evakuering af dyr og mennesker, reguleres dette i 
BR15 kap. 5, og /eller ”Eksempelsamlingen 2012”. 
 

8. Såfremt 2000 m2 anvisning i vejledningen opretholdes vil konsekvensen væ-
re at stort set alle avls- og driftsbygninger fremadrettet vil skulle behandles 
som komplicerede, dvs. konsekvenskasse CC3 uafhængig af konstruktioner-
nes spændvidde, hvilket vi ikke formoder, har været intensionen med be-
kendtgørelse.  
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Notat 

 

 

Forslag til 

ændring: 

Vi vil derfor foreslå en ny formulering i 1.3.2, stk. 1 pkt. 2 samt vejledningstek-

sten. 

Avls- og driftsbygninger i 1. etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 
eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA.  

Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, med en konstrukti-

onsspændvidde på over 40 meter, som placeres i konsekvensklasse CC3 jf. 

DS/INF 1990 

 

Emne/ 

tekst: 

Høringsliste 

Kommentar: ”Videncentret for Landbrug” har ændret navn til SEGES. Fremtidige høringer 
bedes fortsat fremover fremsendt til Landbrug & Fødevarer samt SEGES.  

 

Forslag til 

ændring: 

Høringsliste tilføjes mail adressen: info@seges.dk 

 


